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2017 IN EEN NOTENDOP 
Het was een meer dan bewogen jaar.  

Een jaar waarin afscheid genomen werd van gewaardeerde en gevestigde waarden en 

nieuwe mensen hun intrede deden…  

Een jaar waarin we uitgedaagd werden door een nieuwe kraakwet met duidelijk voelbare 

gevolgen zowel voor ons werk als onze doelgroep… 

Een jaar waarin medewerkers ontgoocheld werden in een (de)statutariseringsronde…  

Een jaar waarin de wooncrisis sterker naar voor kwam dan ooit, waarin dakloze kinderen 

beter zichtbaar werden voor de buitenwereld en ook in aantal groeiden…  

Een jaar vol emoties en onrechtvaardigheid,…  

Maar ook een jaar vol vechtlust en overduidelijk engagement…  

Een jaar waarin we klaar stonden voor zoveel mogelijk kwetsbare Gentenaren, waarin met 

hart en ziel voor de doelgroep gewerkt werd en waarin de strijdvaardigheid om het voor 

deze meest precaire gezinnen, gasten, kinderen, ouderen, jongeren…. leefbaar te maken…  

Ondanks het zware jaar, kijken we dan ook met trots terug op wat werd verwezenlijkt 

binnen deze moeilijke omstandigheden… 
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WIE ZIJN WE? 
 

Het IEM project jongeren is een onderdeel van de dienst Outreachend werken. De Dienst Outreachend Werken 

(DOW) bestaat uit  een 50-tal medewerkers (stagiairs inbegrepen), verdeeld over 5 teams, die zich allen richten 

op de meest kwetsbare Gentenaren en samen met deze mensen  vanuit hun leefwereld een traject afleggen. 

Ieder team hanteert hiervoor de visie van outreachend werken.  

‘outreachend werken is een werkwijze die uitgaat van een actieve benadering en die gericht is op het 

bevorderen van welzijn. De werker vertrekt vanuit de participatieve basishouding en richt zich op kwetsbare 

doelgroepen die niet of ontoereikend bereikt worden door het huidige dienst-hulp-, en zorgverleningsaanbod. 

Dit door zich te begeven in hun leefwereld met erkenning van de daar geldende waarden en normen. Met 

outreachend werken streeft men naar een wederzijdse afstemming tussen de doelgroep, hun netwerk, het 

maatschappelijk aanbod en de ruimere samenleving.’ (De Maeyer, Dewaele & Beelen, 2012). 

Participatieve basishouding? 

Een participatieve basishouding vertrekt vanuit een gelijkwaardige positie. Je bouwt een relatie op met 

iemand als gelijke, je bent niet meer of beter dan die andere, je weet niet beter dan hem/haar wat hij/zij nodig 

heeft. Je gaat samen op pad. Je vertrekt niet vanuit ‘wat is je probleem’, maar wel vanuit het positieve: Wat is 

je kracht? Waar wil je naartoe? Je bent oprecht, authentiek en stelt je empathisch op, ook als je in eerste 

instantie niet goed begrijpt waarom iemand bepaalde keuzes maakt, je neemt de moeite om even met de bril 

van de ander te kijken. Je bent open en betrouwbaar en handelt met respect voor de doelstellingen en het 

tempo van jouw cliënt/gast/gezin. Je bouwt professionele nabijheid in jouw relatie, je staat dichtbij de 

mensen, gaat in de slag in hun leefwereld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit jaarverslag krijg je meer inzicht in onze werking, hoe vertalen we theorie naar praktijk, waar worden we 

dagdagelijks mee geconfronteerd, hoe proberen we zowel naar het individu als naar de maatschappij ons werk 

te doen.  

Dit werk is echter niet eenvoudig zichtbaar te maken, je moet het als het ware beleven om het echt te kunnen 

zien, toch trachten we aan de hand van een combinatie van woorden, verhalen, cijfers en beelden een inzicht 

te geven in wat wij doen en wat ons bezig hield in 2017.  

In dit deel focussen we op het IEM project jongeren, er bestaat ook een algemeen werkingsverslag en een 

verslag voor alle andere projecten apart.  

Doelstelling: 

Het leven van mensen terug op de rails te krijgen 

Door in te zetten op het VERSTERKEN VAN SOCIALE NETWERKEN 

& 

Samen op zoek te gaan naar de GESCHIKTE ZORG- EN HULPVERLENING 
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ORGANISATIESTRUCTUUR 
De Dienst Outreachend werken maakt deel uit van de stad Gent, departement Samenleven, welzijn en 

gezondheid. De dienst wordt aangevuld door een bijna continue inzet van stagiairs, zowel langdurige stages via 

VSPW als kortdurende stages.  

 

HET DIRECTIETEAM 
Het directieteam bestaat uit de directeur, de stafmedewerker en de teamcoördinatoren van de verschillende 

teams.  Samen vormen ze het directieteam die -   onder het toeziend oog van het beleid en departement -  de 

dagelijkse beslissingen nemen over de werking van de Dienst Outreachend Werken.  Er wordt geïnvesteerd in  

gemeenschappelijke visies en het toekomstperspectief van de dienst.  

Directeur 

Tot juli 2017 stond Hans Bodyn als waarnemend directeur aan het hoofd van de dienst, waar hij de afgelopen 

25 jaar zijn hart en ziel voor heeft gegeven.  

Maja Meirlaen nam in juli 2017 de fakkel over.  

Stafmedewerker 

Els De Quick staat in voor de ondersteuning van de vele teams op vlak van financiën en administratie. Ze vormt 

voor velen een steun en toeverlaat en draait al jaren mee op de dienst.  

  

Kwetsbare 
gentenaren 

 

OpStap 

1 coördinator 

4 vte veldwerkers 

Buurtstewards  

1 coördinator 

 9 vte veldwerkers 

Straathoekwerk  

2 coördinatoren  

15 vte veldwerkers 

IEM project jongeren  

1 coördinator 

Schoolspotters  

1 coördinator 

 7 vte veldwerkers 

Directie 

1 directeur 

1 stafmedewerker 
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IEM JONGEREN  
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DE WERKING 
Omwille van zorgwekkende en verontrustende situaties rond een groep Slovaakse jongeren werd vanuit de 

stad een project opgezet rond integrale aanpak van deze jongeren, een samenwerking binnen en tussen 

veldwerk, jeugdhulp, politie en justitie.  De stad investeert extra in outreachende trajectbegeleiding bij vzw 

jong en in opvoedingsondersteuning vanuit voorzieningen in de integrale jeugdzorg, namelijk bij MFC Sint 

Jozef, CKG Sloeberhof en vzw aPart. Met deze investering zoekt de stad uit hoe de jongeren met een Intra 

Europese migratieachtergrond toch kunnen participeren in het hulpverleningsaanbod om opnieuw verbinding 

te kunnen maken met de maatschappij.  

De integrale aanpak toont zich vooral in het verbeteren van (bestaande) samenwerkingen tussen veldwerk, 

jeugdhulp, politie en justitie met respect voor ieders mandaat. De inzet van een projectcoördinator binnen de 

Dienst Outreachend Werken van de stad garandeert het verbeteren van deze samenwerkingen. De coördinator 

heeft als basistaak om de MA kant (maatschappelijke diensten: hulpverlening & veldwerk) en de PA kant 

(parket en politie) met elkaar te verbinden met respect voor beroepsgeheim en geheim van het onderzoek en 

respect voor de doelgroep waarmee gewerkt wordt. PA & MA worden als het ware samen verantwoordelijk 

voor de situatie van de jongeren en zoeken samen naar oplossingen, waarbij soms de MA kant en soms de PA 

kant de bovenhand neemt, afhankelijk van case tot case.  

 

WIE ZIJN WE? 
Als projectcoördinator binnen de Dienst Outreachend Werken begeleidt en ondersteunt  Sarah Terwecoren de 

verschillende partners bij dit nieuw samenwerkingsproces.  

Hierbij nemen ook de buurtstewards van de Dienst Outreachend Werken een belangrijke rol op. Samen met de 

contextbegeleiders van MFC Sint-Jozef, CKG Sloeberhof en vzw aPart, gaan zij ze in duo aan de slag met de 

gezinnen die opvoedingsondersteuning vragen en/of kunnen gebruiken. De buurtstewards zetten vooral in op 

de randvoorwaarden en bieden zo de contextbegeleiding de nodige ruimte om met de opvoedingssituaties aan 

de slag te gaan. Deze combinatie maakt het succes van dit project uit: zonder deze combinatie verliezen de 

contextbegeleiders zich in de dagdagelijkse realiteit of “overleven” van de gezinnen en komen ze niet tot hun 

kernopdracht.  

Aan de MA kant zijn medewerkers van vzw jong, vzw aPart, MFC Sint Jozef en CKG Sloeberhof, aangevuld door 

vzw Zwerfgoed en Metal crew, actief.  

Aan de PA kant werken vertegenwoordigers van Parket & politie.  

WAT DEDEN WE? 
Via casusoverleg zetten we daar in waar vermoedelijk de nood het hoogst is. In sommige cases is het 

noodzakelijk dat de PA kant meer in actie treedt en er dus politioneel of vanuit het parket stappen 

ondernomen worden. In andere cases blijkt het noodzakelijk dat de MA kant extra ondersteuning biedt via 

extra contextbegeleiding of trajectbegeleiding of toeleiding naar een activeringsproject zoals zwerfgoed of 

Metal crew,…  

Om de evolutie bij de kinderen en jongeren in beeld te brengen werd gebruiken we de Quality of Life index met 

drie factoren: onafhankelijkheid, sociale participatie en welbevinden. Op basis van die drie factoren en hun 

levensdomeinen, schetsen we evoluties bij de kinderen en jongeren.  
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BELANGRIJKSTE CONCLUSIES 

LEVENSDOMEINEN, PERSOONLIJKE ONTWIKKELING EN ZELFBEPALING 

De kinderen en jongeren evolueerden van het niet kennen van hun interesses en vaardigheden, het 

wegvluchten van en vechten tegen de maatschappij naar het leren kennen van hun eigen interesses (muziek, 

voetbal, kamperen,…) en het ontdekken van hun vaardigheden (banken maken, leren lassen, opdrachten 

afwerken,…) 

Een belangrijke struikelblok die ze meedragen is hun zelfbeeld, ze hebben een geschiedenis waarin ze weinig 

kansen kregen en gediscrimineerd werden, ze ‘overleven’ en nemen dit mee in hun handelen. Ze zien niet altijd 

de verantwoordelijkheid die ze dragen voor hun eigen keuzes en dat probeert het project hen mee te geven. 

Een positief zelfbeeld in combinatie met verantwoordelijkheid voor eigen keuzes.  

LEVENSDOMEIN PERSOONLIJKE RELATIES, SOCIALE INCLUSIE EN RECHTEN.  
We verbreden de sociale context door deze uit te breiden met de reguliere werking van vzw jong. Dit zorgt 

ervoor dat ze een groter sociaal vangnet hebben, dat er meer zorg gedragen wordt voor de kinderen en 

jongeren.  

Jongeren halen heel veel uit de zinvolle dagbesteding die ze bij vzw zwerfgoed en Metal crew voorzien. De stap 

van zinvolle dagbesteding naar onderwijs blijft groot, ze zijn niet overtuigd van het nut van onderwijs, hebben 

onvoldoende positieve rolmodellen in hun sociaal netwerk.  

De sociale inclusie op vlak van onderwijs is vooral bij kleine kinderen steeds meer een haalbare kaart. Maar 

voor de jongeren blijft dit moeilijk, ze voelen zich niet welkom op school. Vaak komen ze ook onterecht in het 

bijzonder onderwijs terecht.  

LEVENSDOMEINEN EMOTIONEEL, FYSIEK EN MATERIEEL WELBEVINDEN 
De belangrijkste rol van trajectbegeleiding voor de jongeren is het erkennen en waarderen van hen. Hoewel er 

stappen vooruit gezet worden, merk je dat alle kinderen en jongeren onder de armoedegrens blijven leven en 

dat dit een heel grote impact heeft op de evolutie op andere levensdomeinen en soms ook een terugval 

teweeg brengt. Er is op die ogenblikken gewoon geen ruimte om bezig te zijn met jezelf, er zijn basisbehoeften 

die vervuld moeten worden: eten, een dak…  

WAT STELDEN WE VAST? 
Leven in armoede kruipt onder je huid, het bepaalt je eigenwaarde en hoe je de dingen ziet om je heen en 

welke waarde je daaraan hecht. Eigenwaarde van jongeren reconstrueren, tijd maken om zichzelf te leren 
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kennen,… is super belangrijk. Een zinvolle dagbesteding kan hierin een grote rol spelen, daarom wordt hier in 

2018 extra op ingezet.  

Jongeren die stappen zetten naar activering kennen vaak een terugval. We spreken over het effect van een 

trampoline, de jongere kiest zelf om te springen maar valt na die sprong opnieuw. Hoe omgaan met terugval is 

een blijvende uitdaging. 

De mate waarin basisbehoeften vervuld zijn, bepaalt de ruimte die er is voor mensen om vooruitgang te maken 

in hun situatie. Prioriteiten die wij als hulpverleners stellen zijn dit vaak niet voor hen, als men in 

‘overlevingsmodus’ opereert. Het is belangrijk dat we ons hiervan bewust zijn en hier stil bij staan als we 

trajecten met kinderen en jongeren aangaan.  

De samenwerking tussen de MA & PA kant zorgt ervoor dat zowel politie en parket als veldwerkers beter en 

sneller met crisissen omgaan. Het anoniem delen van signalen en inbrengen van de stem van de jongeren en 

hun context laat toe de vinger aan de pols te houden, accurater op de bal te spelen en escalaties te 

voorkomen.  

De samenwerking met jongerenwelzijn is nog niet optimaal, hier moet nog verder op ingezet worden, willen we 

het project die extra boost geven. 

Er heerst een grote loyaliteit tussen de verschillende gezinnen, dit zorgt ervoor dat vooruitgang bij één gezin 

soms trager gaat dan nodig, omdat ze andere gezinnen in dezelfde situatie willen ondersteunen.  

In deze fragiele werkrelaties is continuïteit belangrijk. Verloop in de hulpverlening zorgt voor onzekerheid over 

de geboden hulp en continue opnieuw opbouwen van vertrouwen.  
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BELANGRIJKE SIGNALEN 
Naast de signalen die reeds gegeven werden binnen ieder team, zijn er ook signalen die voor één ieder van 

onze kwetsbare Gentenaren van belang zijn of die we volop ondervinden in onze werking.  

WOONNOOD 

 

FOTO @JAHROEN 

 

 De huurmarkt is verzadigd. Er zijn teveel mensen die in hetzelfde segment zoeken en de huurprijzen 

swingen de pan uit. Normaal mag de huur van je huis inclusief kosten maximaal 1/3 van je loon 

bedragen, binnen die prijsklasse is er voor velen geen aanbod te vinden. Dus gaat men een te duur 

huis huren, met alle gevolgen van dien. Of is het onmogelijk om een huis te vinden en gaat men 

dakloos door het leven. 

Vertaald naar de realiteit betekent dit het volgende: 

 

Type inkomen Bedrag Max. huurlast (incl. kosten) 

Leefloon samenwonende 595,13€ 198€ 

Leefloon alleenstaande (geen 
kind ten laste) 

892,70€ 298€ 

Leefloon gezin (kind ten laste) 1190,27€ 397€ 

 

Voor deze huurprijzen zijn er geen huizen te vinden op de woonmarkt in Gent.  
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 Heel wat van de huurhuizen bevinden zich niet in een goede staat. Vooral deze die dan toch aan een 

lagere prijs te huur staan, worden in een latere fase vaak onbewoonbaar verklaard. Met een 

uithuiszetting tot gevolg en alweer een drama. 

 Voor mensen zonder stabiel inkomen, die ook geen aanspraak maken op een leefloon of een 

werkloosheidsuitkering, zoals de IEM-ers is er al helemaal geen oplossing voorhanden.  

 Grote gezinnen kunnen vaak nergens terecht. Sociale woningen zijn er niet op voorzien, wachtlijsten 

zijn te lang waardoor ze pas een ‘gepast’ huis hebben, als het gezin zich al in een andere situatie 

bevindt,…  

 

Mogelijke oplossingen: 
 

 Meer controle op huurwoningen 

 Meer sociale projecten, eventueel in combinatie met renovatietraject door de huurder zelf 

 Meer sociale woningen, ook voorzien op grote gezinnen.  

 Plafond op huurprijzen per categorie woningen?  

 Incentive voor verhuur via svk? 

 Betere leegstandsbestrijding 

 Inzetten op alternatieve woonvormen 

 Samenwonen zonder inkomsten verlies voor mensen met een vervangingsinkomen mogelijk maken 

 

KRAAKWET 

 

In 2017 werd een nieuwe wet goedgekeurd, een wet die ervoor zorgde dat kraken van een huis of aanhorigheid 

(garage, berghok, kelder,…) strafbaar werd.  
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De grote aandacht voor deze wetswijziging en de toepasbaarheid ervan zorgden ervoor dat een alternatieve 

woonwijze voor de meest kwetsbare mensen in onze maatschappij teniet werd gedaan en dat hebben we 

gevoeld in onze werking. Vooral bij de buurtstewards, die vroeger vaak in een kraakpand terecht kwamen in de 

begeleiding van hun gezinnen, was het gevoel duidelijk merkbaar.  

Een aantal gezinnen voelde al in de eerste week de gevolgen van de kraakwet en dat nieuws ging als een 

lopend vuurtje door de Slovaakse en Roemeense gemeenschap. Gezinnen kwamen op straat terecht en werden 

ternauwernood aangewezen op de nachtopvang, anderen kozen voor andere alternatieven zoals inwonen bij 

derden, barakken, caravans,… De situaties waren vooraf al vaak heel precair, de woonomstandigheden 

allesbehalve optimaal, maar sinds de wet werd dit nog moeilijker.  

De impact van deze kraakwet op deze groepen werd onderschat. De maatschappelijke last werd groter, 

systemen zoals nachtopvang barsten uit hun voegen, hulpverleners moesten aan de slag met uitzichtloze 

situaties, de stress en overlevingsdrang van de families werd groter.  

 


